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Etichetă Eco pentru produse GREEN PLUS  
 

 

 

 

Metoda de acordare a Etichetei Eco: Rezultatele obţinute dintr-un 
număr de studii efectuate în diferite laboratoare și companii din 
întreaga lume se bazează pe meta-analiză. Pe baza datelor 
colectate, a fost elaborat un criteriu care ia în considerare rezultatele 
studiilor efectuate în cadrul diferitelor protocoale scrise, întotdeauna 
în conformitate cu standardele adoptate de comunitatea științifică 
internațională. Prezentăm un rezumat al studiilor Fundației 
EcoCiencia menționate mai sus, pe baza următoarelor criterii de 
etichetare eco: 
 
Expertiză de specialitate cu privire la utilizarea Green Plus: 
 
Benzină 

Principiu % 
reducerii 

Consumul de combustibil 7% 

Gaze cu efect de seră 7% 

Materiale cu granulație fină 30% 

 
Diesel 

Principiu % 
reducerii 

Consumul de combustibil 7% 

Gaze cu efect de seră 7% 

Materiale cu granulație fină (inclusiv 
negru de fum) 

30% 
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Abordarea de precauție pentru calculul reducerii de gaze cu 
efect de seră: aici nu am luat în considerare potențialul de reducere 
al efectului de seră în cazul emisiilor de negru de fum sau de de 
oxid de azot, ceea ce ar conduce la o reducere mult mai mare a 
emisiilor. Cu toate acestea, această măsură de precauție privind 
siguranța a fost utilizată pentru a compensa diferențele în ceea ce 
privește reducerile de emisii la testele efectuate la diferite tipuri și 
modele de motoare sau în condiții de funcționare diferite. 

În cazul benzinei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se 
datorează creșterii eficienței energetice înregistrate a 
combustibilului, ceea ce reduce cantitatea utilizată cu 7%, iar acest 
lucru va permite motoarelor pe benzină catalizate Green Plus să fie 
certificate pentru o emisie totală și măsurabilă de gaze cu efect de 
seră de 7% (exprimată în echivalent CO2). Emisiile de praf au 
scăzut cu 30%. 

Pentru motorină (diesel) emisiile de negru de fum, emisiile de praf 
PM10 și PM2.5 au scăzut cu 30%. Reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră se datorează combustiei îmbunătățite prin creșterea 
eficienței energetice înregistrate a combustibilului, care duce la 
reducerea cantității utilizate, care permite certificarea reducerilor de 
emisii totale și măsurabile de 7% (exprimate în dioxid de carbon) 
pentru motorină (diesel), catalizate cu tehnologia Green Plus. 

În ceea ce privește oxizii NOx și dioxidul de sulf SOx, s-au obținut 
reduceri semnificative în utilizarea Green Plus, ceea ce poate 
reduce și emisiile acestor poluanți, care au un potențial mare de 
utilizare în domeniul energiei termice și al transportului maritim. 

Acest lucru permite tehnologiei ca combustibilii fosili catalizați cu 
concentrație de 50 ppm prin tehnologia Green Plus să fie clasificați 
ca și Combustibili de tranziție de energie (Energy Transition 
Fuel), care este necesar pentru a fi inclus în Strategia ONU privind 
tranziția energiei. 
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Beneficiile etichetei ecologice pot fi transmise guvernelor și 
întreprinderilor dacă respectă principiul trasabilității (care trebuie să 
fie un proces măsurabil, cuantificabil și audibil). 

Tehnologia Green Plus nu modifică proprietățile fizice, chimice sau 
termodinamice ale combustibililor fosili sau ale biocombustibililor. Ei 
continuă să-și păstreze calitățile, să respecte reglementările tehnice, 
standardele, astfel încât tehnologia să poată fi utilizată motoarelor 
folosite în autovehicule de orice marcă și poate fi adăugată la toate 
tipurile de combustibili lichizi, cum ar fi benzina auto, diesel (diesel), 
etanol și biodiesel. 

Certificăm faptul că compania HOREB și-a integrat în mod 
corespunzător Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în strategia sa 
corporativă prin intermediul formării și al atelierelor implementate de 
CIFAL Argentina și îndeplinește astfel cerințele acestei etichete 
ecologice. 

Valabilitatea acestei etichete ecologice începe la 17 ianuarie 2019, 
sub rezerva oricărei anchete făcute de HOREB în legătură cu Green 
Plus la nivel mondial, pentru a informa Fundación EcoConciencia și 
Organizația Națiunilor Unite, CIFAL Argentina, pentru a-și actualiza 
concluziile generale. În cazul neglijării acestei obligații valabilitatea 
etichetei ecologice va fi anulată. Valabilitatea trebuie să fie 
confirmată anual cu documentul relevant. 
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